
 
 UITNODIGING AFSCHEIDSDIENST DS. RENSKE ZANDSTRA. 

 
Beste mensen, 
 
Op 15 januari 2023 zal ds. Renske Zandstra afscheid nemen als 
predikant van de Protestantse Gemeente te Soesterberg, de 
Vredekerk. 
Dit willen we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan, we gaan er 
een bijzondere en gezellige ochtend van maken. 

U bent van harte welkom vanaf 10:00 uur, dan staat er eerst een 
kopje koffie of thee met iets lekkers voor u klaar. De kerkdienst zal 
beginnen om 10:30 uur. 

Na de dienst zal er tijd zijn om herinneringen op te halen, met Renske 
en haar man Henk de Roest te spreken en persoonlijk afscheid van 
elkaar te nemen. Dit onder het genot van een drankje. 

Graag wil Renske afsluiten met het jaarthema  “aan tafel”, en dat zal 
zijn: een lunch die start rond 12:30 uur. Voor deze lunch willen wij graag weten wie er mee 
eten, u kunt zich opgeven op de lijst op het mededelingenbord in de kerk of via de mail: 
post.diaconievredekerk@gmail.com . Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 12 januari 2023. 

Verder willen we heel graag zoveel mogelijk foto’s en filmpjes verzamelen voor een mooi 
overzicht van het werk van Renske in onze gemeente. De foto’s worden getoond in de 
kerkzaal na de kerkdienst. Dit zal niet online worden getoond. Iman Heijboer gaat voor ons 
de foto’s etc. verwerken.  

U kunt uw persoonlijke foto- en filmmateriaal digitaal doorsturen naar:  
afscheid.renske@pknsoesterberg.nl. Losse foto's kunnen bij Iman op Versteeghlaan 66 
afgegeven worden. Voor foto's die ingeplakt zijn in een album, kan het hele album 
ingeleverd worden of, als dat kan, de bladzijde waar de foto op staat. Iman gaat de foto('s) 
dan scannen.  Met degene die de foto's brengt spreekt hij af hoe en wanneer de foto's weer 
bij de eigenaar terugkomen. 
 
Al het foto- en filmmateriaal zal een mooi persoonlijk afscheidscadeau zijn vanuit de 
gemeente voor Renske. Wij hopen op uw aanwezigheid en op uw bijdrage aan het 
fotomateriaal.  

Namens de kerkenraad 
Jaap van den Hoek 


